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چکیــده | بــاغ ایرانــی بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن دســتاوردهای تمــدن ایرانــی
در جهــان ،بازتابــی از جهانبینــی ایرانیــان اســت .سالهاســت پژوهشــگران
متعــدد ایرانــی و خارجــی بــه دنبــال یافتــن الگــو یــا کهنالگویــی بــرای بــاغ
ایرانــی هســتند .بــرای مدتهــا الگــوی «چهاربــاغ» بــه عنــوان الگــوی بــاغ ایرانــی
تمســک بــه جهانبینــی
در جهــان معرفــی شــده بــود؛ الگویــی هندســی کــه بــا ّ
چهاربخشــی کتــب کهــن بــه دنبــال انطبــاق آن بــا الگــو و جهانبینــی ایرانیــان
و بهشــت موعــود بــه ویــژه در دوران اســام ،تفکــر شــکلدهنده بــه تقســیم
چهارتایــی در بــاغ ایرانــی را توجیــه و بــه عنــوان کهنالگــوی اصیــل بــرای بــاغ
ایرانــی معرفــی کننــد.
بــا گســترش مطالعــات و انطبــاق فضایــی میــان ایــن الگــو و نمونههــای متنــوع
بــاغ ایرانــی ،الگــوی «چهاربــاغ» بــه عنــوان کهنالگویــی بــرای تمــام باغهــای
ایرانــی مــورد تشــکیک قــرار گرفــت .مطالعــات ســالهای اخیــر پژوهشــگران
عمومـاً ایرانــی نشــان میدهــد کــه فراتــر از تقســیم چهارتایــی ،بــاغ ایرانــی باغــی
محــوری اســت کــه در آن یــک محــور بــه عنــوان محــور اصلی نقشــی بنیــادی در
شــکلگیری هندســه بــاغ ایرانــی بــازی میکنــد.
ایــن نوشــتار بــا پذیــرش و اثبــات الگــوی تکمحــوری در بــاغ ایرانــی تکیــه
بــر تحلیــل هندســی باغهــای ایرانــی و نظریــات صاحبنظــران و انطبــاق
جهانبینــی ایرانــی و الگــوی هندســی تکمحــوری ،بــه دنبــال خوانــش احســاس
زیســت انســان ایرانــی و فهــم اوســت کــه شــکلدهنده بــاغ ایرانــی بــا حاکمیــت
یــک محــور فضایــی غالــب اســت.
نتایــج ایــن نوشــتار بــا رســمیت دادن بــه الگــوی بــاغ ایرانــی مبتنیبــر
شــکلگیری محــور اصلــی کــه بیــن کوشــک و ورودی اصلــی شــکل گرفتــه و
مســیر حرکــت از ورودی بــه ســمت کوشــک را تعریــف میکنــد .انطبــاق ایــن
الگــو بــا جهانبینــی ایرانــی را براســاس حرکــت از ظلمــات بــه نــور و تقســیمات
ســهگانه متعاقــب آن نشــان میدهــد.

واژگان کلیدی | باغ ایرانی ،جهانبینی ایرانیان ،الگوی تکمحوری.
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مقدمه| تمدنهای کهن هریک به نوعی بر زندگی و حیات
بشــری تأثیرگذار بودهاند .یکی از ایــن تمدنها ،تمدن ایران
اســت و از جمله نمودهــای این تمدن در جهان بشــریت،
گزینش و نظم دادن ویژه به طبیعت و مؤلفههای آن در غالب
پردیس یا باغ است .باغ ،فضایی است که در آن عناصر مختلف
طبیعی براساس اصولی خاص و از قبل فکرشده ،برمبنای یک
هندســه مقدس نظمی خاص پیــدا میکنند که تقریباً بدون
تغییر در همگی آنها تکرار میشــود .تکرار این هندسه و نظم
خاص ،سالهاست نظر صاحبنظران در رشتههای مختلف را
به خود جلب کرده اســت .آنچه امروز از نوشــتهها ،نقاشیها
و کروکیهــای قدیمی میتوان برداشــت کرد ،اغلب توصیف
ظواهر و اجزای باغهاســت و اشــارهای به ریشههای مشترک
زمینهساز شکلگیری و امتداد زمانی این الگو در طول تاریخ
باغ ایرانی ندارند .از یک ســو ،ارتباط فکرشــده میان کوشک
(بــه عنوان هــدف غایی باغ) و ورودی باغ و از ســوی دیگر،
محورهــای منظم باغ با کرتبندی و جریان آب و چرایی این
ارتباط ،موضوعی اســت که این مقاله به دنبال یافتن پاسخی
برای آن است.
تــداوم باغ ایرانــی در طول زمان و شــناخته شــدن آن به
عنوان اصلیترین عنصر هویتبخش منظر ایرانی ،وابســته به
شــکلگیری باغ براســاس باورها و جهانبینی ایرانیان است.
وابســتگی الگوی باغ و جهانبینی ایرانیان ،پدیدآورنده منظر
ایرانــی در برخورد با طبیعت اســت .الگویی که با نفی الگوی
چهارباغ ،ریشه در جهانبینی سهگانه ایرانیان دارد.
در این نوشــتار ابتدا به کهنالگو و فهم ایرانی شــکلدهنده
به باغ ایرانی اشــاره شــده اســت .باغی که برخالف نظرات
مطرحشــده از ارزش تقســیمات چهارتایی در بین ایرانیان،
عموماً از تقسیمات چهارتایی همارزش گریزان است و الگوی
فرمی یک محور اصلی در آنها بارز است .در آغاز این پژوهش
الگوی چهارباغ به عنوان هندســه و الگوی غالب مورد سؤال
قرار میگیرد .در طول این مقاله ادعاهای موافقان و مخالفان
این بحث به صورت تحلیلی مطرح شــده است .سپس الگوی
تکمحوری براســاس نقشــه باغها به عنوان ســاختار اصلی
معرفی شده اســت .جهانبینی ایرانیان به عنوان عامل مؤثر
در ایجاد الگوی تکمحوری بررسی و سپس نتایج انطباق این
الگو با جهانبینی ایرانیان ارائه شده است.

شیوه پژوهش

این نوشتار با تکیه بر نظرات پژوهشگران و نقشههای هندسی
 ۱۶بــاغ ایرانی ،الگوی هندســی تکمحوری در باغ ایرانی را
مورد توجه قرار میدهد .ســپس با رویکردی هرمنوتیکی به
تفســیر و خوانش ظهور فهم انســان ایرانی در شــکلگیری
ظاهری بــاغ ایرانی میپردازد .در این میــان با تکیه بر دور
هرمنوتیکی از جزء به کل و بالعکس ،به مطالعه هندسه حاکم
بر باغ ایرانی و وجوه مختلف آن از یک ســو و از سوی دیگر
به جهانبینی ایرانی به عنوان کل شــکلدهنده میپردازد و
با برقراری ارتباط میان آنها و فهم تأثیر جهانبینی ایرانی به
عنوان کل ،شــکلگیری ظاهری باغ ایرانی به عنوان جزء را
مورد کنکاش قرار میدهد.

پیشینه پژوهش

در حوزه باغ ایرانی از قرن  ۱۹و  ۲۰با ســفر ایرانشناسان به
ایران مطالعات مختلفی بر هندســه ،طرح کاشــت ،معماری،
حضور آب و کهنالگوی شکلدهنده به باغ ایرانی انجام شده
است.
• مطالعــات اســتروناخ ( )۱۹۹۰و ارتور پــوپ ( ،)1997که
تقسیم چهارتایی را ریشه الگوی باغ ایرانی میدانند.
• مطالعــات در الگوی باغ ایرانی که بــه رد یا تکمیل نظریه
چهارباغ انجامید و عموماً بر هندســه باغ ایرانی تأکید دارد،
از جمله منصــوری و حیدرنتاج ( ،)1390 ،1388حیدرنتاج
( )1394عالمــی ( ،)1390پیرنیــا و گزارشهای مربوط به
مصاحبه با او (.)1373 ،1387
• معرفی الگویی که فراتر از هندسه باغ به باغ ایرانی میپردازد
و مفهوم ،منظر و مؤلفههای باغ را ریشــه شکلگیری الگوی
باغ ایرانی میداند؛ حیدر نتاج و رضازاده (.)1394
• مطالعــات در مــورد معنــی و مفهوم باغ ایرانــی از جمله
شیبانی ( ،)1395اعتضادی ( ،)1392براتی ( ،)1383بهشتی
( )1387و دانشدوست (.)1369
• مطالعات در معرفی و تحلیل مؤلفههای مختلف شکلدهنده
بــه باغ ایرانی از جمله منصــوری ( ،)1384 ،1395در مورد
دیوار باغ یا مســعودی ( )1389در مورد حضور آب و متدیّن
( )1393در مورد معماری کوشــک در باغ ایرانی به صورتی
پدیدارشناسانه یا تکنیکی مورد توجه بوده است.
• در ایــن میان ،الگــوی تکمحــوری در مطالعات چند نفر
از جمله پیرنیا (انتشــار مصاحبه او در  )1387که اشــاره به
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وجود محورهای موازی دارد ،1منصوری ( )1384که تأکید بر
وجود محور اصلی در باغ ایرانی دارد و در مطالعه شاهچراغی
( )1393به عنوان الگویی ذیــل الگوی چهارباغ ،مورد توجه
بوده است.
تفســیر و خوانش چرایی شــگلگیری باغ ایرانی براســاس
الگــوی تکمحوری کــه نمونههای به مراتب بیشــتری در
باغهای ایرانی بر جــای مانده دارد تا باغهایی با چهار محور
متقاطــع ،تاکنون به صورت جدی مورد توجــه قرار نگرفته
اســت .این نوشتار تالش میکند با تکیه بر جهانبینی ایرانی
مســتخرج از متفکران ایرانی و مکتوبات کهن ایرانی (گاتاها)
فهم شــکلدهنده به الگوی تکمحوری در باغ ایرانی را مورد
خوانــش قرار داده و دلیل ظهور باغ ایرانی با الگوی مشــابه
محور اصلی در طی قرون را مختلف مورد ســؤال قرار دهد.

به دنبال الگوی باغ ایرانی

باغ ایرانی با الگوی نسبتاً مشابهی در دورههای مختلف تکرار
شــده و به عنوان یک هویت واحد در باغهای ساختهشــده
در محــدوده جغرافیایی ایران از هند تا آســیای میانه مورد
بازتولید قرار گرفته است .شناخت و فهم کهنالگویی که این
زبان مشــترک حول آن شکل میگیرد ،تالشی است که نیاز
به فهم عناصر باغ از یک ســو و جهانبینی ایرانیان از سوی
دیگر دارد.

الگوی چهارباغ در باغ ایرانی

در حال حاضر بحثهای گســترده و گاه ضــد و نقیضی در
مــورد مفاهیم عمیق نهفته در پس هندســۀ بــاغ ایرانی در
گرفته اســت .مهمترین این چالشها بحث بر ســر هندســۀ
پایه در باغ ایرانی اســت .از مدتها قبل این بحث که الگوی
حاکم بر طراحی باغ ایرانی یک هندســۀ چهارقسمتی به نام
«چهارباغ» بوده ،شــروع شده و موافقان و مخالفان متعددی
داشته است.
وقتــی به تاریخچه موضــوع چهارباغ مراجعــه میکنیم؛ به
چنــد منبع اصلی میرســیم که ادعای چهــار فصل از آنجا
آغاز میشــود .یکی از آنها جامی اســت که در منطقه سامرا
در بینالنهرین پیدا شــده ،که در آن دو خط که شــبیه به
نهر اســت یکدیگر را قطع کردهانــد و در انتهای هر نهر یک
8
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درخت و یک پرنده نیز به چشــم میخورد (ســکویل وست،
 .)403:1336منبع دوم ،نوشتههای «دیوید استروناخ» است
که در بررســیهای خود در باغ عظیم پاسارگاد از روی آثار
به جای مانده تشخیص داده که طرح کلی باغ ،چهار قسمت
متقارن اســت ( .)Stronach, 1990همچنین پوپ در کتاب
چند جلدی خــود پیرامون هنر ایرانی بــه الگوی چهارباغ
و تأثیر گرفتن آن از بهشــت چهاربخشــی اشــاره میکند
(.)Pope, 1997

در کتاب ارشــادالزراعه نیز به چهارباغ اشــاره شــده است :
«طرح آن اســت كه گرد چهارباغ را از پاي ديوار ســه ذرع
گذاشته ،بعد از آن يك ذرع جوي سازند و بعد از آن ميانـــه
راســـت شاه جوي گذاشته ،آب را به حوض كه رو به عمارت
است آورند و كناره آن هميشه بهار و سوســـن و خنجـــري
باشـد( »...هروی .)1346 ،منبع قابل تأمل دیگر ،مصاحبهای
است که با اســتاد پیرنیا در ســال  1373انجام شده است.
پیرنیا در این مصاحبه بر ایــده چهارباغ به عنوان الگوی باغ
ایرانی اشاره کرده است( 2پیرنیا.)137۳ ،
درارتباط با ایدئولوژی مفهوم چهارباغ برخی از نظرات ،ضمن
اعتقاد به الگوی شکل چهاربخشی در باغ ایرانی ،آن را ناشی
از اعتقــاد ایرانیان در مورد شــکل زمین (جایگاه نخســتین
انســانها) یا چهار نهر بهشــتی میدانند که با توجه به عدم
چهاربخشــی دانستن زمین از سوی ایرانیان ،میتوان اندیشه
تأثیر صوری بهشت را بر شکل باغ ایرانی مورد تردید قرار داد
(منصــوری و حیدرنتاج .)1390 ،بر این اســاس ،این مفهوم
ریشه در اندیشه و جهانبینی ایرانیان در قبل و پس از اسالم
ندارد .مفهوم و ایدئولوژی الگوی چهارباغ در تقسیم هندسی
بــاغ ایرانی به طور کل به مفاهیم چهارگانه زیر نســبت داده
شده است :
 چهار عنصر تشکیلدهنده جهان ( باد – خاک – آب – آتش ) چهار نهر بهشتی چهــار جهت اصلی جغرافیایی جهان ( شــمال – جنوب –شرق – غرب)
 چهار فصل ( بهار – تابســتان – پاییز – زمستان ) چهار شــرایط طبیعی ( سرد – گرم – خشک – مرطوب ) چهار عنصر اصلی ( جماد – گیاه – حیوان – انســان) چهار دســتگاه اصلی موســیقی ایرانی ( چهارگاه – شور –ماهور – همایون )

نقد نظریه چهارباغ

در مقابل کســانی که بر هندســه و الگوی ازلی باغ ایرانی به
عنوان چهارباغ ،یعنی قابل تقســیم بودن باغ ایرانی به چهار
قسمت مساوی که با چهار نهر آبیاری میشوند اعتقاد دارند،
عدهای نیز این فرم و هندســه را به عنوان هندســه و الگوی
پایه و بنیادین باغ ایرانی نپذیرفتهاند.
از آنجا كه تقســيم جهان به چهار بخش ،اساساً از اعتقادات
ايرانيان باســتان نبوده ،بنابراین انديشة تأثير صورى بهشت
بر شــكل باغ ايرانى ،قبل و بعد از اسالم ،صحيح نيست .تنها
منبعى كه اشــاره به چهار قســمت بودن باغ يا بهشت دارد،
كتاب تورات است كه سند اغلب مستشرقين در چهاربخشى
بودن باغ ايرانى قرارگرفته است (همان) .با نگاه به باغ پاسارگاد
و بســیاری دیگر از باغهای ایرانی ماننــد باغهای بهجامانده
از دوره ساســانی و صفوی درمییابیم کــه چهارباغ ،الگوی
باغســازی ایرانی نبوده است ،بلکه میتوان آن را یک الگوی
خاص از باغ ایرانی دانســت (حیدرنتاج .)1388 ،اســتروناخ
کسی اســت که بر شــکل چهارقســمتی و مفهوم چهارباغ
حتی در باغ پاســارگاد تأکید میکند (.)Stronach, 1990
با این همه و با اینکه بر مفهوم هندســۀ چهارباغی برای باغ
ایرانی تأکید میورزد ،در عین حال معتقد اســت یک مسیر
دید (منظر) طوالنی و مرکزی در باغ پاســارگاد وجود داشته
است .اگرچه لغت چهارباغ به معنای باغی است که به وسیله
جویها به چهار بخش تقســیم شــده ،اما براساس شواهد،
کلمه چهارباغ نهتنها معادل نقشــه باغی نیست که به وسیله
جویها به چهار بخش تقســیم شده ،بلکه استعارهای از عالم
خلقت است (عالمی.)1390 ،
الگوی چهارباغ ،الگویــی بیارتباط با جهانبینی ایرانیان در
دو دوره پیش و پس از اســام از جهان است .در نمونههایی
کــه از آنها به عنوان چهارباغ یاد میشــود نیز این الگو قابل
برداشت نیست .بلکه هندسه غالب وجود محور در باغ ایرانی
و نه تقســیمبندی چهارگانه آن است .این موضوع در باغهای
باغ نظر (شیراز) ،باغ چهلستون (اصفهان) ،باغ نو (سمرقند)
و باغ خسروآباد (سنندج) قابل مشاهده است (تصویر.)1

الگوی تکمحوری باغ ایرانی

بررسی نقشه باغهای ایرانی از جمله باغهای دلگشا (شیراز)،
رحیمآباد (بیرجنــد) ،دولتآباد (یزد) ،عفیفآباد (شــیراز)،

مصلــی (ناییــن) ،ایلگلی ( تبریز) ،ارم (شــیراز) ،گلشــن
(طبس) ،شــازده (ماهان) ،فین (کاشان) ،قدمگاه (نیشابور)،
بابور (کابل) و  ...نشــان از حضور پررنگ یک محور اصلی در
باغ دارد که عناصر اصلی باغ مانند کوشــک ،نظرگاه ،حوض
و آبراه در آن واقع شدهاند (تصویر.)2
در مطالعات مختلف در باب باغ ایرانی محققان ایرانی نیز به
اهمیت و جایگاه تکمحور اصلی در باغ ایرانی که چشمانداز
وسیع و بیکران دارد ،اشاره شده است (شاهچراغی)1389 ،؛
(مدقالچی ،انصاری و بمانیان)1393 ،؛ (حیدرنتاج)1388 ،؛
(منصوری)1384 ،؛ (ابوالقاسمی)1374 ،؛ (پیرنیا )1387 ،و
(شاهچراعی.)1393 ،

به دنبــال خوانش فهــم شــکلدهنده به باغ
تکمحوری

با پذیرش این اصل که الگوی هندســی تکمحوری ،الگویی
فراگیر در باغهای ایرانی به شمار میرود ،خوانش جهانبینی
و فهم مشترک شــکلدهنده به این الگو ،هدف اصلی مقاله
حاضر اســت .به این منظــور جهانبینی ایرانیــان در باب
حرکت از ظلمات به نور و تقســیم جهان به ســه مرحله در
آراء حکیمان ایرانی و نوشــتارهای کهن مورد بررســی قرار
میگیرد.

جهانبینی ایرانیان در باب حرکت از ظلمات به نور

زندگــی ،فرهنگ و هنــر ایرانیان برخاســته از جهانبینی
آنهاســت .باغ ایرانــی از مهمترین دســتاوردهای کالبدی
الهامگرفتــه از نگرش ایرانیان به هســتی اســت .حرکت از
ظلمات به ســمت نور از مهمترین مبانــی جهانبینی ایرانی
اســت که از ایران باستان تا اســام ایرانی به ویژه در دوره
صفوی امتداد داشته است.

سهروردی /زرتشت

کهنالگوی فرهنگ ایرانی -اسالمی بر پایه تقسیم سهبخشی
اســت .این الگو ناشــی از اعتقاد ایرانیان به دو عنصر «نور
و ظلمت» اســت که الگــوی باال ،پایین و میانه را تشــکیل
میدهد.
براساس اعتقاد زرتشــتيان و اديان قبل از آنها در سرزمين
ايران و شايد مناطق همجوار آن ،جهان به ســــه بخــــش
باال ،ميانه و پايين تقسيم مىشده است .بخش بااليى را نور،
پاكى و رســتگارى ،بخش پايينى را برابــر تاريكى و ضعف
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تصویر  :1غالب و پررنگ بودن یک محور در الگوی چهارباغ در باغ ایرانی .باغ نظر شــیراز ( ،)1باغ چهل ســتون اصفهان ( ،)2باغ خســروآباد شیراز ( ،)3باغ نو
ســمرقند ( .)4مأخذ نقشــههای  1تا  : 3شاهچراغی .1393 ،مأخذ نقشه  : 4حیدرنتاج  ،)1(.1388 ،باغ چهل ستون اصفهان ( ،)2باغ خسروآباد شیراز ( ،)3باغ
نو ســمرقند ( .)4مأخذ نقشههای  1تا  : 3شاهچراغی .1393 ،مأخذ نقشه  : 4حیدرنتاج .1388 ،
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تصویر  :2ســاختار اصلی باغ ایرانی مبتنی بر وجود یک محور اصلی .باغهای دلگشــا ( ،)1رحیمآباد ( ،)2دولتآباد ( ،)3عفیف آباد ( ،)4مصلی ( ،)5ایلگلی
( ،)6ارم ( ،)7گلشــن ( ،)8شــازده ( ،)9فین ( ،)10باغ قدمگاه ( ،)11باغ بابر ( .)12مأخذ نقشههای  1تا  :11شاهچراعی ( .)1393مأخذ نقشه : 12
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و بخش ميانى را محل تالقــــى اين دو يا «تهــــى» تلقى
مىكردند .اين موضوع را در حكايت اســــطورهاى ســاخت
«ورجمكرد» در اوســتا مىتوان به خوبى مشــاهده کرد .به
نظر مىرســد ايرانيان باســتان به شــكل و الگويى فضايى
اعتقاد داشــــتهاند كه داراى سه قسمت مشخص بوده و در
آن «پايين» ،به شكل اســتعارهاى ،نماد ناآگاهى ،ناپختگى،
خامــى ،تاريكــى و ماننــد آن و «باال» نماد آگاهــى ،بلوغ،
پختگى ،سعادت ،نور و مانند آن اســت .اين شكل از تقسيم
فضا و ارزشگذارى آن در ايران ،بعد از اســــام هــم مورد
قبول جامعه قرار گرفت و به ويژه در شــكلدهى به فضاهاى
خرد و كالن به كار گرفته شــد (براتی.)1390 ،
حکمت اشراق سهروردی از واژه «اشراق» به معنی نوربخشی
و نوردهی و « َمشرق» از «شــرق» ،به معنای جایگاه طلوع
خورشید ،مشتق شــدهاند .حکمت اشراق ،طلوع نور معنوی
اســت .حکیمان اشــراقی واژه شــرق را به معنای اشراقات
نــوری و محــل طلوع خورشــید و مبدأ پخش نــور به کار
بردنــد .از دیدگاه ســهروردی در کتاب تلویحات« ،شــرق
اصغر» مســاوی عالم نفوس و «شــرق اکبر» مساوی عالم
عقول اســت و در مقابل آنها نیز «مغــرب» ،جهان تاریکی
یــا ماده که تداعی همان نور و ظلمــت در حکمت ایرانیان
باستان است (رضوی.)1382 ،
وی با مبنا قرار دادن قرآن به تدوین فلســفه خود پرداخت
و فلســفه خود را بر دو رکن «نور و ظلمت» استوار کرد که
برگرفته از قرآن و ســنت هســتند .پس وی حکمت خود را
«حکمت نوریه» نامیــد ،چنانکه این واژه بارها در قرآن و
سنت آمده است؛ نمونه آن« :اهلل نور السموات و االرض،»...
«یا أیها الناس قد جاءکم برهان من ربّکم و أنزلنا إلیکم نوراً»
و چندین آیه دیگر که کلمه «نور» در آنها دیده میشــود.
این کلمه در ســایر متون دینی و دعاها نیز ذکر شده است؛
نور
از جمله« :بســم اهلل ال ّنور ،بســم اهلل نور ال ّنور ،بسم اهلل ٌ
علی نور ،بســم اهلل الذی خلق ال ّنور مِــن ال ّنور( »...همان).
اعتقاد به نور و ظلمت در آرای ســهروردی بسیار نزدیک به
دو نیروی «ســپنتامینو» و «انگرهمینو» در دین زرتشــتی
است .زرتشــت مظاهر نیک و بد عالم را منسوب به این دو
نیرو میداند .در آیین زرتشــت بهشت دارای سه سرا است
و انســان زمانی که به مقام و جایگاه ســرای سوم نائل شود
بــه بارگاه جالل اهورامزدا و عرش باریتعالی میرســد .در
12
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زرتشــت ،اهورامزدا و اهریمن مکمل یکدیگرند که بیانگر
دوییــت در تمامی امور وجود
نور و تاریکی هســتند و این
ّ
دارد (حرکت از زشتی به ســمت زیبایی ،تاریکی به سمت
نور)؛ (اوشیدری.)1378 ،
بر این اســاس کل جهانبینی ایرانی از حرکت از ظلمت به
سمت نور شــکل میگیرد .این الگویی است که سهروردی
از انطبــاق جهانبینــی ایرانی پیش و پس از اســام مورد
اشــاره قرار میدهد .ردیابی این جهانبینی با فرم ظهور باغ
ایرانی ،بیانگر متأثر شــدن باغ ایرانی از الگوی سهبخشی
باال ،پایین و میانه است.

مالصدرا

تحرک بر روی ساختار وجودی با تحول همراه است .مالصدرا،
«شــدن» را بر حسب تحول ،زمانی معنادار میداند که سویه
آن تکاملــی باشــد .او این مفهــوم را در عبارت تشــبیهی،
پوشــیدن لباســی نو بر روی لباسهای قبلــی بیان میدارد
(شــریف ،پورجوادی .)487:1389 ،تحقــق چنین امری در
نسبت با انسان وابسته به سیر در آفاق و انفس برای انکشاف
وجود و تجربه آن با تمام ابعاد جســمانی و روحانی اســت.
تجربــه وجودی که از وجود ،معانی ای چون حیات ،نشــاط،
معرفت و  ...میسازد (نصر .)181-186:1392 ،زندگی بر پایه
تحول ،گشــایش پیدرپی منظرهای هستی است .گشودگی
و باالآمدگی افقهاســت .رویدادی که بــا روی دادن آن ،به
گونه ای مداوم نو شده و قدم در وادی های حیرت و معرفت
گذاشته و از مسرت ،نشاط و آرامش پر میشود .مالصدرا این
رویداد را در سفرهای وجودی منوط به آن میداند که درجه
وجود ،متناســب با درجه حضور باشــد .هر چه بیشتر وجود
آدمی حضور باشــد ،به همان میزان بیشتر شاهد عوالم دیگر
است (کربن.)505- 506:1393 ،
در اندیشــه هایدگــر نیز «وجــود» و انکشــاف آن ،جایگاه
خاصی دارد .مهمترین نوع هستی در نگاه او «دازاین» است.
«دازین» نحوه هســتی انسان است .انسانی که همواره فهمی
هســتی خود را در حاالت ،وضعیتهــا و موقعیتها دارد.
از
ِ
به زعم او ،انســان معبر هســتی است .او میرود که بشود .از
این رو هســتی ،پیشرونده ،فرارونده و برونشونده از خویش
اســت .او این فرایند را وابسته به حرکت میداند .بر پایه این
تحرک اســت که چیزها ،گوهر خویش را تحول بخشیده و به
کمال دست مییابند .او گفت حرکت ،بنیاد در گوهر هستی

دارد و این گوهر در کل ،همه موجودات را به یکدیگر ،مرتبط
 و متحول  -میکند (احمدی.)245-246:1391 ،مالصدرا با ترســیم مراتب نفس طبیعــی ،نباتی ،حیوانی و
انســانی ،حرکت و ســیر تکاملی نفــس را هماهنگ با روند
حرکــت جوهر در مــاده میداند که از ماده آغــاز و به فراتر
از آن میانجامــد و به همین دلیــل معاد و قیامت برای روح
انسان محقق میشود.
حرکــت از ظلمت به نور (تاریکی بــه کمال) بیانگر حرکت
جوهری نفس ،از عقل هیوالیی و رسیدن به عقل فعال است.
مرحله چهارم حیات معنوی نفس ،یعنی مرتبه اتصال با عقل
فعال یا همان روح قدســی و روحالقــدس ،جذبات معنوی و
اقتباس از نور و معرفت را میسر میکند و این معنای زندگی
است که از حرکت به سمت نور حاصل میشود.

قرآن

عالمه طباطبایی در باب حرکت از ظلمات به ســمت نور در
قرآن چنین اشاره میکند :منظور از ظلمت ،ضاللت و منظور
از نــور همان هدایت اســت .اگر هدایت را نــور و ضاللت را
ظلمات بنامیم ،یکی را مفرد و یکی را جمع آورده برای اشاره
به این جهت اســت که هدایت از مصادیق حق اســت و حق
یکی است؛ برخالف ضاللت که مصادیق مختلفی دارد ،چون
ضاللت ناشــی از پیروی هواهاست که با هم اختالف دارند و
یکســان نیستند .مؤمنان که به واســطه ایمان و روشنبینی
خــود حیات دیگــری یافتهاند ،در جهان آخــرت دارای نور
هســتند و به کمک آن از صراط عبور میکنند که در سوره
«تحریم» و «حریر» به آن اشــاره شــده است .اما در آخرت
نهتنها نور مؤمن ظاهر میشــود کــه نور خداوند نیز زمین را
روشــن میکند که سوره «زمر» آیه  69به آن اشاره دارد که
میفرماید « :اشرقت االرض بنور ربّه».
ائمه معصومین علیهمالســام در معانی مختلف اشــاراتی به
ایــن دو معنی کردهانــد ،به عنوان نمونه به یک آیه اشــاره
میشود که از روایات و احادیث ائمه علیهمالسالم نقل فراوان
در این زمینه به چشــم میخورد« .اهلل نورالسماوات و االرض
مثل نوره کمشــکاۀ فیها مصباح المصباح یهدی اهلل لنوره من
یشــار» .امام علی میفرماید :اهلل نورالسماوات و االرض .یعنی
حق را در میان آسمانها و زمین آشکار ساخت و تمام صحنه
هستی با آن نورانیت و روشنایی یافت (اهللوردیزاده.)1395 ،
در قرآن به واحد بودن نور و جمع بودن ظلمات اشاره میشود.

نور به معنای روشــنایی ،که زایلکننده تاریک و ظلمت است
اطالق شده است .ســادهترین معنای آن نور حسی است که
از مراتب عالم اجســام اســت .مراتب واالتر نــور ،نور ایمان،
علم ،هدایت ،امام ،پیامبر عقل ،ذات خداوندی و  ...اســت .در
تمام این مصادیق رفع ســرگردانی و ظلمت و ایجاد روشنی
و وضوح و تعیین راه و هدف ،از لوازم نور و روشــنایی است.
بنابراین آدمیان کــه در دنیا گرفتار انواع ظلمات و تاریکیها
هســتند ،باید به انواع روشــنایی و نور تمســک جویند تا به
مراتب باالتری برسند.

جمعبندی  :انطباق الگوی تکمحوری باغ ایرانی با
جهانبینی ایرانیان

 .1همانطور که اشــاره شــد عالوهبر الگوی چهارباغ که در
دورهای به عنــوان الگوی اصلی باغ ایرانــی مورد توجه بود،
الگــوی هندســی تکمحوری نیــز در متــون مختلف مورد
اشــاره قرار گرفته است .بر این اســاس و با انطباق این الگو
بر نمونههای موجود در باغ ایرانی ،مشــاهده شــد که الگوی
هندســی تکمحوری برخالف نظر غالب ،الگوی رایجتری در
باغهای ایرانی است .بر این اساس در نمونههایی از باغ ایرانی
که کوشک در مرکز باغ نیز حضور دارد؛ وجود ورودی باغ در
انتهای یکی از محورها ،این محور را به محوری با بار ارزشــی
بیشتر تبدیل میکند.
 .2خوانــش فهم ایرانی از جهان و تفســیر بازتابهای آن در
باغ ایرانی با الگوی تکمحوری نشان داد که مطابق با الگوی
جهانبینی حرکت از ظلمات به نور و تقســیم جهان به ســه
بخــش مبداء ( تاریکی) ،مقصد و مســیر رســیدن به مقصد
(نور) ،در باغ ایرانی حرکت از ورودی به ســمت کوشــک که
مقصد و شاهنشــین اســت بازتاب مییابد .در این الگو مسیر
رســیدن از ورودی به مقصد با کاشت متراکم و حضور آب در
میان ،از ســایر بخشهای باغ جداست و نمودی استعاری از
جهانبینی ایرانی اســت .همچنین با تکیه بر این جهانبینی،
روح بــاغ ایرانی در حرکت تفســیر مییابد و نه در ســکون؛
حرکت از ظلمت به نور در مســیری مستقیم .این جهانبینی
اصوالً با الگوی ســاکن چهارباغ که صاحبنظران مختلف به
آن اشاره کردهاند در تضاد است.
 .3حرکت از ظلمات به ســمت نور ،در وجوه مختلف در الگوی
محوری باغ ایرانی متبلور اســت .حرکت از ورودی با هشــتی
تاریک ،به ســمت نور در مسیری مستقیم و از پایین به باال .در
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باغ ایرانی عموماً ورودی در ســطحی پایینتر از کوشک است و
حرکت ناخودآگاه برخالف جریان حرکت آب و از پایین (ظلمت)

به سمت نور (باال که عموماً کوشک باغ در آن قرار دارد) است.

نتیجهگیری | براســاس مطالعات این مقاله در مورد الگوی
هندســی باغ ایرانی ،الگوی حضور محور اصلی در باغ ایرانی
محــوری که میان ورودی اصلی باغ و کوشــک (در میان یادر انتهای باغ) شــکل میگیرد -الگوی هندسی غالب بر باغ
ایرانی اســت .همچنین مطالعات این نوشــتار نشان داد که
میان جهانبینی ایرانی و الگوی هندســی تکمحوری در باغ
ایرانی هماهنگی زیــادی وجود دارد .برخالف آنچه در متون
پیش با اشاره به جهانبینی چهاربخشی بیان شده بود.
تفسیر باغ به مثابه متن و جهانبینی ایرانی به مثابه احساس
زیســتی انسان ایرانی ،به ظهور باغ ایرانی انجامیده است .باغ
ایرانی محصول جهانیبینی انســان ایرانی ،به صورت حرکت
از ظلمت به نور و تقســیم جهان به سه بخش مبدأ( ظلمت)
که در باغ ایرانی ،ورودی باغ در بخش پاییندســت این نقش

را بازی میکند ،نور که در باغ ایرانی کوشک باغ در باالدست
این نقش را بازی میکند و مسیر رسیدن از ظلمت به نور ،که

از بدیها ،ظلمها و تاریکیها را میدهد.

* این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی «منظریران» است که به صورت مشترک
میان پژوهشــکده نظر و البراتوار لدیس (  )Ladyssدانشــگاه پاریس  8از فرانسه
و تحت حمایت طرح پژوهشــی جندی شاپور وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری
ایران (مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی) و وزارت خارجه فرانسه
( بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران) در حال انجام است
 .1پیرنیا به دو گونه باغ ایرانی اشاره میکند؛ نخست باغ با محورهای متقاطع که
مفهوم چهارباغ را میرساند و دوم باغ با محورهای موازی که منظور همان باغ با
محور اصلی اســت« .باغهایی که دو محور موازی دارند و کوچههای فرعی آنها را

در جاهای مختلف قطع میکنند ،باغ دلگشا ،عفیفآباد و دولتآباد (ولی در اینها
یک محور اصلی وجود دارد) .آقای پیرنیا حضور آب (دولتآباد ،دلگشــا) و کرت
میانــی (عفیفآباد) در محور اصلی را منفک از محــور اصلی به دو محور موازی
دانسته است .این نظر با بحث تکمحوری هماهنگی دارد» (پیرنیا.)1387 ،
 .2همچنین پیرنیا در مقاله باغهای ایرانی ( ،)1373اشاره به کشیدگی چشمانداز
در باغ ایرانی دارد« :یک اصل مهم دیگر در باغســازی ایرانی باز بودن چشمانداز
اصلی به شــکل مستطیل کشــیده بود .در این باغها ،در مقابل بنا ،فضای باز و
کشیدهای بود که درست در چشمانداز اصلی واقع میشد».
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